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ABSTRAK 

Retna Kusumaningrum. 2007. Kefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
TAI (Team Assisted Individualization) Melalui pemenfaatan LKS (Lembar Kerja 
Siswa) terhadap Hasil Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan Jajargenjang dan 
Belahketupat pada Siswa KelasVII SMP Negeri 11 Semarang tahun Pelajaran 
2006/2007. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematia. MIPA. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Mashuri, M.Si, Pembimbing II. M. Fajar, 
S.Si, M.Si. 

Kata Kunci:  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI, Hasil Belajar  

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 11 Semarang 
tersebut saat ini masih terpusat pada guru. Pembelajaran dimulai dari fase 
persiapan, demonstrasi, pelatihan terbimbing, umpan balik, dan pelatihan lanjut 
(mandiri). Meskipun tidak sinonim dengan ceramah dan resitasi, namun langkah-
langkah tersebut masih berpusat pada guru sehingga dikhawatirkan siswa akan 
cepat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang demikian 
ternyata kurang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang optimal. 
Pembelajaran matematika hendaknya di desain untuk dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menumbuhkembangkan kemampuan mereka 
secara maksimal. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 
Individualization) yang lebih menekankan pada kerjasama kelompok yang bersifat 
heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru 
(LKS) dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi 
siswa yang memerlukannya, diharapkan dapat berpengaruh pada hasil belajar 
yang lebih optimal. Yang menjadi permasalahan, apakah model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI melalui pemanfaatan LKS lebih efektif daripada model 
pengajaran langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 
Negeri 11 Semarang pada sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 11 
Semarang sebanyak 250 siswa yang tersebar dalam 6 kelas. Sampel diambil 
secara cluster random sampling dan diperoleh siswa kelas VII E sebagai 
kelompok eksperimen dan siswa kelas VII F sebagai kelompok kontrol. Data hasil 
belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran diperoleh menggunakan tes dan 
dianalisis menggunakan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 
sebesar 72,28 dan kelompok kontrol sebesar 63,50. Hasil uji t diperoleh thitung = 
3,014 > ttabel (1,66), yang berarti bahwa rata-rata hasil belajar kelompok 
eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil belajar kelompok kontrol. Hasil uji 
ketuntasan belajar pada kelas eksperimen diperoleh thitung = 3,35 > -ttabel (-1,69) 
yang berarti hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan belajar (> 65). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TAI melalui 
pemanfaatan LKS lebih efektif daripada model pengajaran langsung terhadap 
hasil belajar matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2006/2007. Disarankan 
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kepada guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 
Assisted Individualization) melalui pemanfaatan LKS serta mengembangkan 
kreatifitas dalam pembelajaran. Guru dapat memvariasikan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI melalui pemanfaatan LKS dengan model lainnya sehingga 
diperoleh model yang lebih sesuai karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

¤ “ Keingintahuan mendorong kita untuk terus maju, menjelajah, bereksperimen, 

dan membuka kesempatan baru. ” (Walt Disney). ¤ 

¤ “Kita akan lebih sukses dengan mengerjakan apa yang harus dikerjakan 

ketimbang mengerjakan apa yang ingin dikerjakan. ” (Ayub Yahya). ¤ 

¤ “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. ” 

 (QS-Al Baqarah Ayat 153). ” ¤ 

 

Persembahan : 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa 

menyinariku dengan do’a dan kasih 

sayangnya.  

2. Kakakku Adhi dan adekku Angga yang 

selalu menyayangiku. 

3. Seseorang yang nantinya akan menjadi 

pendamping hidupku. 

4. Teman-teman seperjuangan (Pend. 

Matematika’03) terima kasih untuk 

kebersamaan kita. 

5. Teman-teman PPL dan KKNku yang 

dengan kebesaran hati kalian, 

membuatku selalu tersenyum. 

6. Teman-teman dan adek-adekku Santika 

Cost, terima kasih telah menjadikan aku 

bagian dari kalian. 

7. Almamater. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pada dasarnya pembelajaran merupakan hasil sinergi dari tiga 

komponen pembelajaran utama yakni siswa, kompetensi guru, dan fasilitas 

pembelajaran. Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan 

guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika kepada para 

siswanya, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 

siswa tentang matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa (Suyitno, 2004: 2). 

  Dalam menciptakan suasana atau pelayanan, hal yang esensial bagi 

guru adalah memahami cara-cara siswa memperoleh pengetahuan dari 

kegiatan belajarnya. Siswa harus mempelajari matematika melalui 

pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Pembelajaran matematika 

berlangsung dengan melibatkan siswa secara penuh, dalam artian 

pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan efektif dan menyenangkan. 

Jika guru dapat memahami proses pemerolehan pengetahuan, maka ia dapat 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa. Hal ini merupakan 

suatu tantangan bagi guru matematika untuk senantiasa berpikir dan bertindak 

kreatif.   



 2

  Peneliti memilih pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 11 Semarang 

karena pembelajaran matematika yang berjalan di SMP tersebut saat ini masih 

terpusat pada guru. Pembelajaran dimulai dari fase persiapan, demonstrasi, 

pelatihan terbimbing, umpan balik, dan pelatihan lanjut (mandiri). Meskipun 

tidak sinonim dengan ceramah dan resitasi, namun langkah-langkah tersebut 

masih berpusat pada guru sehingga dikhawatirkan siswa akan cepat bosan dan 

kurang aktif dalam pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh dengan 

pembelajaran seperti ini ternyata kurang optimal. Hal ini dapat diamati 

melalui data yang diperoleh dari SMP Negeri 11 Semarang pada semester 

ganjil dan genap tahun ajaran 2005/2006. 

               Tabel 1.1 Rata-rata nilai matematika SMP Negeri 11 Semarang 

Kelas Rata-rata nilai 
semester ganjil 

Rata-rata nilai 
semester genap 

VII A 72,20 75,43 
VII B 68,00 71,13 
VII C 67,67 68,17 
VII D 65,55 70,57 
VII E 68,44 69,03 
VII F 65,33 68,10 

Rata-rata semester 68,03 70,41 
 

  Dengan semakin banyaknya media dan sumber belajar (learning 

resources) yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, siswa 

tidak berharap banyak dari guru. Siswa bisa diberi kemandirian untuk belajar 

dengan memanfaatkan aneka sumber belajar tersebut. Tugas guru sekarang 

dan ke depan bukan lagi mengajar siswa, tetapi membuat siswa bisa belajar.  

  Model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) termasuk 

dalam pembelajaran kooperatif. Salah satu ciri pembelajaran kooperatif 
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adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang 

heterogen (Suyitno, 2004: 9). Masing-masing anggota dalam kelompok 

memiliki tugas yang setara. Karena pada pembelajaran kooperatif 

keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut 

bertanggung jawab membantu temannya yang lemah dalam kelompoknya. 

Dengan demikian, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah akan terbantu dalam 

memahami permasalahan yang diselesaikan dalam kelompok tersebut. 

  Dalam model pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam 

kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen untuk 

menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru, selanjutnya 

diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. Keheterogenan kelompok mencakup jenis kelamin, ras, 

agama (kalau mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, sedang, rendah), dan 

sebagainya. Kemudian guru memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan. 

  LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan bimbingan guru dalam 

pembelajaran yang disajikan secara tertulis, maka dalam penulisannya perlu 

memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual (Sugiarto, 2006: 8). 

LKS ini digunakan untuk menggalakkan keterlibatan siswa dalam mengajar 

baik dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk 

memberikan latihan pengembangan. Dalam pembelajaran matematika, LKS 

dapat difungsikan untuk menemukan konsep, prinsip, juga untuk aplikasi 
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konsep dan prinsip. Dalam mengajarkan materi jajargenjang dan 

belahketupat, dapat mempergunakan LKS dengan tujuan membantu 

menemukan sifat-sifat serta menurunkan rumus luas daerah jajargenjang dan 

belahketupat. 

  Berdasarkan uraian di atas, agar pengajaran dapat mencapai hasil 

sesuai dengan tujuan yang direncanakan, guru perlu mempertimbangkan 

strategi belajar mengajar yang efektif. Oleh karena itu dirasa perlu diadakan 

penelitian tentang keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe TAI  (Team 

Assisted Individualization) melalui pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

terhadap hasil belajar matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 

2006/2007. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”apakah model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) melalui 

pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) lebih efektif daripada model 

pengajaran langsung terhadap hasil belajar matematika sub pokok bahasan 

jajargenjang dan belahketupat pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang 

tahun pelajaran 2006/2007?” 

  

 

C. Tujuan Penelitian 
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  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) melalui 

pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) dibandingkan dengan model 

pengajaran langsung terhadap hasil belajar matematika sub pokok bahasan 

jajargenjang dan belahketupat pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang 

tahun pelajaran 2006/2007. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

a) Siswa menjadi senang dan tertarik terhadap matematika karena siswa 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. 

b) Siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi sub pokok 

bahasan jajargenjang dan belahketupat akan lebih cepat faham. 

2. Bagi guru 

a) Guru dapat memilih model pembelajaran yang efektif pada pokok 

bahasan segiempat. 

b) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

 

3. Bagi peneliti 
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Dapat mempelajari lebih dalam model pembelajaran TAI (Team Assisted 

Individualization) serta mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam 

melakukan penelitian. 

 

E. Penegasan Istilah 

  Agar tidak terjadi pembiasan dan kesalahan penafsiran yang ada 

dalam judul maka berikut ini dijelaskan beberapa istilah dan ruang lingkup 

penelitian. 

1. Keefektifan 

 Keefektifan artinya keadaan berpengaruh, keberhasilan terhadap usaha 

atau tindakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 266). 

 Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari  

penggunaan model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 

melalui pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) pada pembelajaran 

 matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat di kelas VII 

SMP Negeri 11 Semarang. Indikator keefektifan ini apabila rata-rata hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

TAI lebih baik daripada hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model pengajaran langsung dan rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi atau sama dengan 65 atau telah mencapai 

ketuntasan belajar.  
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2. Model Pengajaran Langsung. 

Langkah dalam model pengajaran langsung pada model ini masih berpusat 

pada guru, antara lain: fase persiapan, demonstrasi, pelatihan terbimbing, 

umpan balik, dan pelatihan lanjut (mandiri). 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Catharina adalah perubahan tingkah laku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar.  

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada 

aspek pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan 

masalah. 

4. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan salah satu jenis alat bantu 

pembelajaran berupa lembaran kertas yang berisi informasi maupun 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. LKS yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah LKS yang didesain oleh peneliti, dimana siswa akan 

di bantu menemukan terbentuknya bangun segiempat, menemukan sifat-

sifat, dan menemukan keliling dan luas daerah segiempat. LKS ini 

dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. 

   

 

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 
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1. Bagian awal 

 Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian pokok 

 Bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI, berisi tentang landasan teori, kerangka 

berpikir, dan   hipotesis penelitian. 

BAB III    METODE PENELITIAN, berisi tentang populasi, sampel, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur 

penelitian, metode analisis data.  

BAB IV   PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, berisi tentang 

data-data hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V      PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian ini memuat daftar pustaka yang digunakan dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar 

Gagne (Anni, 2004: 2), menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode tertentu, dan perubahan  perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. Sedangkan pengertian belajar menurut Fontana (Suherman, 

2001: 8) adalah perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai 

hasil pengalaman. 

Menurut Gagne (Anni, 2005: 3) belajar merupakan sebuah sistem 

yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengkait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang di 

maksud adalah sebagai berikut. 

a. Pembelajar, dapat berupa siswa, pembelajar, warga belajar, dan peserta 

pelatihan 

Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 

menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan 

hasil penginderaannya ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau 

otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkkan 

hal-hal yang telah dipelajari. 
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b. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi 

stimulus. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang 

adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. 

c. Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di 

dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 

Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang 

disebut perubahan perilaku. 

Menurut Thomas (Anni, 2005: 54) beberapa prinsip belajar yang 

efektif sebagai berikut. 

a. Spesifikasi (specification) 

Strategi belajar itu hendaknya sesuai dengan tujuan belajar dan 

karakteristik siswa yang menggunakannya.  

b. Pembuatan (generativity)  

Strategi belajar yang efektif yaitu yang memungkinkan seseorang 

mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari, dan membuat sesuatu 

menjadi baru. 
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c. Pemantauan yang efektif (effective monitoring) 

Pemantauan yang efektif yaitu berarti bahwa siswa mengetahui kapan 

dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya dan bagaimana cara 

menyatakannya bahwa strategi yang digunakan itu bermanfaat. 

d. Kemujaraban personal (personal efficacy) 

Siswa harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil apabila 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan (Sugandi, 2004: 9), sedangkan 

menurut Fontana (Suherman, 2001: 8) pembelajaran merupakan upaya 

penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh 

dan berkembang secara optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat 

internal dan unik dalam diri individu siswa, sedang proses pembelajaran 

bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar Menurut Sudjana (Fitriana, 1990: 22) adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar 

diri siswa. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka kemampuan yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. 
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Proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan, dalam bidang keterampilan, dalam 

bidang nilai dan sikap. Adanya perubahan itu tampak dalam hasil belajar 

yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan atau persoalan tugas yang 

diberikan oleh guru. Hasil ini berbeda sifatnya, tergantung di dalamnya 

siswa memberikan prestasi misalnya dalam bidang pemahaman atau 

pengetahuan yang merupakan unsur kognitif. Seperti kita ketahui bersama 

bahwa pendidikan mengandung 3 unsur yaitu unsur afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. Namun tidak semua perubahan merupakan hasil belajar. 

Perubahan itu akan merupakan hasil belajar bila memiliki ciri-ciri berikut. 

a. Perubahan terjadi secara sadar, artinya seseorang yang belajar akan 

menyadari adanya suatu perubahan. 

b. Perubahan bersifat berkesinambungan dan fungsional. 

c. Perubahan bersifat positif dan aktif. 

d. Perubahan yang terjadi bukan bersifat sementara. 

e. Perubahan dalam belajar mempunyai tujuan dan arah tertentu. 

Pada prinsipnya belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

dirinya, baik dalam bentuk sikap dan nilai yang positif maupun 

pengetahuan yang baru. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar matematika pada aspek pemahaman konsep, penalaran dan 

komunikasi, dan pemecahan masalah. 
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3. Matematika  

Menurut R. Soedjadi (Suyitno, 2004: 52) meskipun terdapat berbagai 

definisi matematika yang tampak berlainan, tetapi dapat ditarik ciri-ciri 

yang sama tentang matematika yakni: 

a. matematika memiliki objek kajian yang abstrak; 

b. matematika mendasarkan diri pada kesepakatan-kesepakatan; 

c. matematika sepenuhnya menggunakan pola pikir deduktif; 

d. matematika dijiwai dengan kebenaran konsistensi. 

Belajar matematika berarti belajar tentang konsep-konsep dan 

struktur-struktur yang terdapat dalam batasan yang dipelajari dalam 

matematika serta berusaha mencari hubungan-hubungannya. 

Sedangkan matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan 

di pendidikan dasar dan menengah. Matematika sekolah tersebut terdiri atas 

bagian-bagian matematika yang dipilih guna: 

a. menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan; 

b. membentuk pribadi siswa; 

c. berpandu pada perkembangan IPTEK. 

Objek langsung matematika adalah sebagai berikut. 

a. Fakta, yakni konvensi-konvensi sembarang dalam matematika. 

b. Konsep, adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan 

klasifikasi/penggolongan. 

c. Prinsip, adalah pola hubungan fungsional di antara konsep-konsep. 

Salah satu wujud prinsip adalah teorema. 
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d. Skill, adalah keterampilan mental untuk menjalankan 

prosedur/algoritma guna menyelesaikan masalah matematika. 

Sedangkan objek tak langsung matematika menurut Frederick 

(Suyitno, 2004: 52) ada 7 macam, antara lain. 

a. Bukti teorema (theorem proving) 

b. Pemecahan masalah (problem solving) 

c. Transfer belajar (transfer of learning) 

d. Pengembangan intelektual (intellectual development) 

e. Kerja individu (working individually) 

f. Kerja kelompok (working in groups) 

g. Sikap positif (positive attitudes) 

4. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Menurut Holubec (Nurhadi, 2003: 59) Pengajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) memerlukan pendekatan pengajaran melalui 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja menciptakan interaksi yang saling mencerdaskan sehingga 

sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga 

sesama siswa. Menurut Abdurrahman (Nurhadi, 2003: 60) Secara 

ringkas, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar 

dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah (saling 
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mencerdaskan), silih asih (saling menyayangi), dan silih asuh (saling 

tenggang rasa) antar sesama siswa sebagai latihan hidup dai dalam 

masyarakat nyata. 

Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah kemampuan siswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen (Suyitno, 

2004: 9). Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang 

setara. 

b. Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Menurut Abdurrahman 

(Nurhadi, 2003: 60) Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran 

kooperatif adalah adanya. 

1) Saling ketergantungan positif 

Guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa 

saling membutuhkan. Hubungan inilah yang dimaksud dengan 

saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan tersebut dapat 

dicapai melalui: Saling ketergantungan pencapaian tujuan, saling 

ketergantungan bahan atau sumber, saling ketergantungan dalam 

menyelesaikan tugas, peran, saling ketergantungan hadiah. 

 

 

2) Interaksi tatap muka 
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Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat 

saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, 

tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswa. 

3) Akuntabilitas individual 

Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan 

semua anggota kelompok secara individual disebut dengan 

akuntabilitas individual. 

4) Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap 

teman, berani mempertahankan pikiran logis, mengkritik ide dan 

bukan mengkritik teman, tidak mendominasi orang lain, mandiri, 

dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan 

antar pribadi tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja di 

ajarkan. 

c. Manfaat pembelajaran kooperatif 

 Manfaat diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif 

menurut Lundgren (Ibrahim, 2000: 18-19) adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

2) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

3) Memperbaiki sikap terhadap ilmu pengetahuan alam dan sekolah. 

4) Memperbaiki kehadiran. 

5) Angka putus sekolah menjadi rendah. 

6) Penerimaan terhadap perubahan individu menjadi lebih besar. 
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7) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. 

8) Konflik antar pribadi berkurang. 

9) Pemahaman yang lebih mendalam. 

10) Motivasi lebih besar. 

11) Hasil belajar lebih tinggi. 

12) Retensi lebih lama. 

13) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

Sedangkan menurut Johnson dan Johnson (Nurhadi dkk, 2003: 

62) menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif 

antara lain sebagai berikut.  

1) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 

2) Mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati. 

3) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan.  

4) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan 

egosentris. 

5) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia.  

6) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 

dirasakan lebih baik. 

7) Meningkatkan motivasi belajar instrinsik.  

8) Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman 

belajar. 

d. Ragam pembelajaran kooperatif 
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Ragam model pembelajaran kooperatif antara lain: 

1) STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

2) TGT (Teams Games Tournament). 

3) TAI (Teams Assisted Individualization). 

4) Jigsaw I. 

5) Jigsaw II. 

6) CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). 

(Suyitno, 2004: 37). 

5. Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

 Model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 

termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran TAI, 

siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) 

yang heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan 

oleh guru, selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi siswa yang memerlukannya. Keheterogenan kelompok mencakup jenis 

kelamin, ras, agama (kalau mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, sedang, 

rendah), dan sebagainya. 

Slavin (Widdiharto, 2006: 19) membuat model ini dengan beberapa 

alasan. Pertama, model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan 

program pengajaran individual. Kedua, model ini memberikan tekanan 

pada efek sosial dari belajar kooperatif. Ketiga, TAI disusun untuk 

memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal 

kesulitan belajar siswa secara individual. 
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 Model pembelajaran tipe TAI ini memiliki 8 komponen, kedelapan 

komponen tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Teams yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri dari 4 

sampai 5 siswa. 

b.  Placement Test yaitu pemberian pre-test kepada siswa atau melihat 

rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada 

bidang tertentu. 

c.  Student Creative yaitu melaksanakan tugas dalam suatu kelompok 

dengan menciptakan dimana keberhasilan individu ditentukan oleh 

keberhasilan kelompoknya. 

d. Team Study yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada 

siswa yang membutuhkan. 

e. Team Score and Team Recognition yaitu pemberian score terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

f. Teaching Group yaitu pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

g. Fact test yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa. 
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h. Whole-Class Units yaitu pemberian materi oleh guru kembali diakhiri 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah (Suyitno, 

2004: 8). 

 Adapun tahap-tahap dalam model pembelajaran TAI adalah 

sebagai berikut. 

a. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh 

kelompok siswa.  

b. Guru memberikan pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai 

harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu. (Mengadopsi komponen Placement Test). 

c. Guru memberikan materi secara singkat. (Mengadopsi komponen 

Teaching Group). 

d. Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen tetapi harmonis 

berdasarkan nilai ulangan harian siswa, setiap kelompok 4-5 siswa. 

(Mengadopsi komponen Teams). 

e. Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah 

dirancang sendiri sebelumnya, dan guru memberikan bantuan secara 

individual bagi yang memerlukannya. (Mengadopsi komponen Team 

Study). 

f. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh 

guru. (Mengadopsi komponen Student Creative).  
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g. Guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. 

(Mengadopsi komponen Fact Test). 

h. Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi. (Mengadopsi komponen 

Team Score and Team Recognition). 

i. Guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang 

ditentukan.  

6. Model Pengajaran Langsung 

Model Pengajaran Langsung (MPL) kadang juga disebut sebagai 

pengajaran aktif (Good & Crows, 1985), Mastery Teaching (Hunter,1982), 

dan Explisit Intruction (Rosenshine & Stevens dalam Widdiharto, 2006: 

32). Meskipun tidak sinonim kuliah atau ceramah, dan resitasi berhubungan 

erat dengan model pengajaran langsung ini. Muhammad Nur (Widdiharto, 

2006: 33)  menyebutkan bahwa pengajaran langsung, khusus dirancang 

untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan deklaratif, yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi 

selangkah. Lebih lanjut disebutkan pula, pengetahuan deklaratif (yang 

dapat diungkapkan dengan kata-kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu. 

Lima (5) langkah dalam model pengajaran langsung dimana pada 

model ini masih berpusat pada guru, antara lain sebagai berikut. 

a. Fase Persiapan. 
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b. Demonstrasi. 

c. Pelatihan Terbimbing. 

d. Umpan balik. 

e. Pelatihan Lanjut (Mandiri). 

Atau kalau dilihat peran guru, maka sintaks model pengajaran 

langsung adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pengajaran Langsung 

Fase Peran Guru 
1. Menyampaikan tujuan dan  

mempersiapkan siswa. 
Guru menjelaskan tujuan, informasi latar 
belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 
dan memepersiapkan siswa untuk belajar. 

2.Mendemonstrasikan 
pengetahuan  dan 
keterampilan. 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 
dengan benar, atau menyajikan informasi 
tahap demi tahap. 

3. Membimbing pelatihan Guru merencanakan dan memberi 
bimbingan pelatihan awal. 

4. Mengecek pemahaman 
dan memberikan umpan 
balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 
melakukan tugas dengan baik, memberi 
umpan balik. 

5. Memberikan kesempatan 
untuk pelatihan lanjutan dan 
penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 
melakukan pelatihan lanjutan, dengan 
perhatian khusus pada penerapan kepada 
situasi lebih kompleks dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Mencermati model pengajaran langsung maka dapat disebut 

kelebihannya antara lain. 

a. Relatif banyak materi yang bisa disampaikan. 

b. Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, model ini akan relatif mudah 

diikuti. 

Sedangkan kekurangan atau kelemahannya antara lain. 

a. Jika terlalu dominan pada ceramah, siswa akan cepat bosan. 

b. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 
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7. Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pembelajaran Matematika 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis alat bantu 

pembelajaran. Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap pendukung pelaksanaan Rencana Pembelajaran. LKS 

berupa lembaran kertas yang berisi informasi maupun soal-soal yang harus 

dijawab oleh siswa. LKS ini sangat baik digunakan untuk menggalakkan 

keterlibatan siswa dalam mengajar baik dipergunakan dalam penerapan 

metode terbimbing maupun untuk memberikan latihan pengembangan. 

Dalam proses pembelajaran matematika, LKS dapat difungsikan dengan 

tujuan untuk menemukan konsep, prinsip, juga untuk aplikasi konsep dan 

prinsip. 

LKS merupakan bimbingan guru dalam pembelajaran yang 

disajikan secara tertulis, maka dalam penulisannya perlu memperhatikan 

kriteria media grafis sebagai media visual, khususnya tentang visualnya 

untuk menarik perhatian siswa. Sedangkan isi pesan disamping 

memperhatikan unsur-unsur penulisan media grafis juga memperhatikan 

hirarkhi materi (matematika) dan pemilihan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

stimulus yang efisien dan efektif (Sugiarto, 2006: 8).  

LKS yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang 

didesain oleh peneliti. 

8. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada 

di daerah. 

Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan 

standar nasional pendidikan tersebut, yaitu standar isi (SI) dan standar 

kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum. 

UU RI no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

PP RI no.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SI dan 

SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

siswa dan lingkungannya. 

b. Beragam dan terpadu 
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Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta 

didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai 

dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat 

istiadat, status sosial, ekonomi dan jender. 

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. 

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan.  

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, 

bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 

f. Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

9. Ketuntasan Belajar 
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Ketuntasan belajar siswa untuk setiap mata pelajaran dirumuskan 

dalam suatu standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) yang ditentukan 

dengan mempertimbangkan kompleksitas, essensial, intake siswa dan 

sarana prasarana yang tersedia (Soehendro, 2006). Dalam kurikulum 

KTSP setiap sekolah diberi wewenang untuk menetapkan batas atau 

standar ketuntasan belajar minimal di bawah nilai ketuntasan belajar 

maksimum (100), dengan catatan sekolah harus merencanakan target 

dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan yang ideal. Nilai 

ketuntasan belajar minimum di tetapkan untuk setiap mata pelajaran oleh 

forum guru pada awal tahun pelajaran.  

SKBM yaitu nilai minimum yang harus diperoleh peserta didik 

agar dinyatakan tuntas dalam pencapaian indikator hasil belajar (HB), 

kompetensi dasar (KD), dan standar kompetensi (SK) dari suatu mata 

pelajaran. Perhitungan SKBM mesti dilihat dari hasil perhitungan tiap 

indikator pada suatu kompetensi dasar. Komponen-komponen yang 

terkait dalam penentuan SKBM untuk masing-masing indikator tersebut 

adalah. 

a. Urgensi/ essensial 

Urgensi/ essensial adalah seberapa penting materi harus dikuasai 

siswa, semakin sulit materi tersebut semakin rendah nilainya. 

b. Kompleksitas 
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Kompleksitas adalah seberapa sulit materi tersebut dipelajari, hal ini 

berkaitan dengan tingkat kesulitan materi, semakin sulit materi 

tersebut semakin rendah nilainya. 

c. Daya dukung pembelajaran 

Daya dukung pembelajaran adalah seberapa banyak daya dukung 

pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari bahan ajar, 

semakin lengkap daya dukung pembelajaran yang dimiliki maka 

nilainya semakin tinggi. 

d. Intake/ kemampuan siswa 

Intake siswa adalah kemampuan siswa dalam mempelajari materi, 

semakin tinggi intake siswa maka nilainya semakin tinggi. 

e. Sumber daya guru 

Guru yang menguasai materi dan metode pembelajaran yang baik 

memiliki peluang yang tinggi untuk membawa keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi ajar. 

SMP Negeri 11 Semarang menggunakan kurikulum KTSP dan 

telah menentukan batas minimal ketuntasan belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika pokok bahasan segiempat yang dinilai berdasarkan 

aspek pemahaman konsep minimal 65, penalaran dan komunikasi 

minimal 65, dan pemecahan masalah minimal 65. 

10. Materi Segiempat 

Materi segiempat terdiri dari persegipanjang, persegi, jajargenjang, 

belahketupat, layang-layang dan trapesium. Sub pokok bahasan 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah jajargenjang dan 

belahketupat. 

a. Jajargenjang 

1) Terbentuknya jajargenjang 

Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Jajargenjang dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan 

bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik 

tengah salah satu sisinya. 

 

 

 

2) Sifat-sifat jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

180° diputar 

B

C 

O 

A B

C A’ 

A

(iii) (ii) (i) 

 

C 

B 

D 

O 

D

C

D C

BA 

A

B
O

B A

D 
C

D C

B A

O 
A 



 29

Model Jajargenjang ABDC pada gambar (i) di atas diputar sejauh 

180o pada titik O dan hasil perputaran itu menghasilkan model 

jajargenjang yang berhimpit dengan model jajargenjang ABCD 

seperti pada gambar (iii). 

a).  AB menempati CD (dapat ditulis sebagai AB → CD) 

sehingga AB = CD dan AB // CD  

BC menempati DA (dapat ditulis sebagai BC → DA) 

sehingga BC = DA dan BC // DA 

Sifat 1: Pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan 

adalah sama panjang dan sejajar. 

b).  ∠ ABC → ∠ CDA sehingga ∠ ABC = ∠ CDA 

∠ BAD → ∠ DCB sehingga ∠ BAD = ∠ DCB 

Sifat 2: Pada setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan 

adalah sama besar. 

c).  Perhatikan jajargenjang ABCD pada gambar dibawah ini dimana 

AB // DC dan AD // BC 

 

 

 

AB // DC dan garis AD memotong garis AB dan DC berturut-

turut di titik A dan D, maka ∠ A + ∠ D = 180 o (pasangan 

sudut dalam sepihak). 

-- 

C 

A B 

D 
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AB // DC dan garis BC memotong garis AB dan DC berturut-

turut di titik B dan C, maka ∠ B + ∠ C = 180 o (pasangan sudut 

dalam sepihak). 

AD // BC dan garis AB memotong garis AD dan BC berturut-

turut di titik A dan B, maka ∠ A + ∠ B = 180 o (pasangan sudut 

dalam sepihak). 

AD // BC dan garis DC memotong garis AD dan BC berturut-

turut di titik D dan C, maka ∠ D + ∠ C = 180 o (pasangan sudut 

dalam sepihak). 

Sifat 3: Pada setiap jajargenjang,jumlah dua sudut yang 

berdekatan adalah 180 o .  

d).  Perhatikan jajargenjang ABCD di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

OB → OD sehingga OB = OD = 
2
1  BD 

OA → OC sehingga OA = OC =  
2
1  AC 

Sifat 4: Diagonal-diagonal suatu jajargenjang saling membagi 

dua sama panjang. 

C 
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D 

C D 
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Dari sifat 1 sampai sifat 4, dapat disimpulkan bahwa: 

Jajargenjang adalah segiempat dengan setiap pasang sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang. 

3) Keliling dan luas daerah jajargenjang 

a).  Luas daerah jajargenjang 

  

 

 

      

Jajargenjang pada gambar (i) merupakan jajargenjang dengan alas a 

dan tinggi t. Kemudian sebelah kiri jajargenjang digunting seperti 

tampak pada gambar (ii). Hasil guntingannya ditempelkan di sebelah 

kanan jajargenjang hingga diperoleh persegipanjang seperti nampak 

pada gambar (iii) dengan panjang a dan lebar t. 

Karena persegipanjang pada gambar (iii) dibentuk dari jajargenjang 

pada gambar (i), maka: 

    Luas daerah jajargenjang = Luas daerah persegipanjang 

                  = panjang x lebar 

          Luas daerah jajargenjang = alas x tinggi 

Jadi: 

Untuk setiap jajargenjang dengan alas = a, tinggi = t, dan luas = L 

berlaku L = a x t 

b).  Keliling jajargenjang 

tt t

a a 

Di ubah  
menjadi 

(i) (ii) (iii) 
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  Keliling daerah jajargenjang adalah = AB + BC + CD + DA 

 Karena AB = CD dan  

       AD = BC 

 Maka keliling daerah jajargenjang adalah = 2 x AB + 2 x AD 

 Misalkan AB = m dan 

           BC = n 

 Maka rumus keliling daerah  jajargenjang 

 K= 2m + 2n atau  

 K = 2 ( m + n ) 

b. Belahketupat 

1) Terbentuknya belahketupat 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Cermin 
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C 

A 

B 
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Belahketupat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan 

bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. 

2) Sifat-sifat belahketupat 

Perhatikan gambar belahketupat ABCD di bawah ini. Segitiga 

sama kaki ABC dicerminkan terhadap sisi AC menghasilkan 

segitiga sama kaki ADC yang selanjutnya membentuk belahketupat 

ABCD.  

 

a).  AB → AD sehingga AB = AD 

BC → CD sehingga BC = CD 

Δ ABC sama kaki sehingga AB = BC 

Oleh karena AB = AD, BC = CD, dan AB = BC maka AB = 

AD = BC = CD 

Sifat 1: Semua sisi setiap belahketupat sama panjang. 

b). BO → DO sehingga BO = DO 

∠ AOB = ∠ AOD = 90 o sehingga BOD adalah garis lurus. 
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Oleh karena Δ ABC sama kaki, maka Δ ACD juga sama kaki 

dan garis BD merupakan sumbu simetri. Mengingat Δ ACD 

merupakan bayangan dari pencerminan Δ ABC terhadap garis 

AC, maka garis AB merupakan sumbu simetri. 

Sifat 2: Diagonal-diagonal setiap belahketupat merupakan 

sumbu simetri. 

c).  BCDBAD ∠=∠  masing-masing terbagi dua sama besar oleh 

AC. Demikian pula ADCABC ∠=∠ masing-masing terbagi 

dua sama besar oleh BD. 

Sifat 3: Pada setiap belahketupat sudut-sudut yang berhadapan 

sama besar dan dibagi dua sama besar oleh kedua 

diagonalnya. 

d).  OB → OD sehingga OB = OD 

OA = OC dan CODAOB ∠=∠ = 90 o  

Sifat 4: Kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi 

dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. 

Dari sifat 1 sampai sifat 4, dapat disimpulkan bahwa: 

Belahketupat adalah segiempat dengan sisi yang berhadapan 

sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan kedua diagonalnya 

saling tegak lurus dan berpotongan di tengah-tengah. 

3) Keliling dan luas daerah belahketupat 

a).  Luas daerah belah ketupat 



 35

Jika kita amati sifat-sifat belahketupat, ternyata belahketupat 

memiliki semua sifat jajargenjang, sehingga belah ketupat 

juga merupakan jajargenjang. Karena belah ketupat juga 

merupakan jajargenjang, maka luas belahketupat adalah 

sebagai berikut 

  Luas daerah belahketupat  =  alas x tinggi  

Rumus lain dari Belah ketupat dapat ditunjukkan seperti 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Belahketupat pada gambar (i) merupakan belahketupat dengan 

diagonalnya adalah 1d  dan 2d . Kemudian sebelah kiri 

belahketupat digunting seperti tampak pada gambar (ii). Hasil 

guntingannya diperoleh persegipanjang seperti nampak pada 

gambar (ii) dengan panjang  p dan lebar l. 

Karena persegipanjang pada gambar (ii) dibentuk dari 

belahketupat pada gambar (i), maka: 

   Luas daerah belahketupat = Luas daerah persegipanjang 

1d

2d

p 

l 

(i) (ii) 
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                     = panjang x lebar 

                     = 2d  x  12
1 d  

                              Luas daerah belahketupat = 1.
2
1 d  x 2d  

Jadi: 

Jika sebuah belahketupat dengan diagonal berturut-turut adalah 

d1 dan d2 dan mempunyai Luas daerah (L), maka:  

L = 2
1 x 1d  x 2d  atau    

L = 2
1 x diagonal x diagonal (lainnya) 

b).  Keliling daerah belahketupat 

Keliling daerah belahketupat ABCD = AD + DC + CB + BA 

Karena semua sisinya mempunyai panjang sama maka 

K = 4 x AD atau  

K =  4 x  salah satu panjang sisinya 

 

B. Kerangka Berpikir 

  Pembelajaran matematika hendaknya di desain untuk dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan mereka secara maksimal. Dengan semakin banyaknya media dan 

sumber belajar (learning resources) yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika, siswa tidak berharap banyak dari guru. Siswa bisa 

diberi kemandirian untuk belajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar 

tersebut. Dengan demikian pembelajaran matematika menuntut keaktifan 
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siswa sedangkan guru hanya sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam 

pembelajaran. 

  Dalam pembelajaran kooperatif siswa harus mampu untuk bekerja 

sama dalam kelompok kecil yang heterogen, adanya ketergantungan positif 

(saling membutuhkan), saling membantu, dan saling memberikan motivasi. 

Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung, guru terus melakukan 

pemantauan melalui obsevasi dan penekanan belajar tidak hanya pada 

penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal. Jadi pembelajaran 

kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi 

dengan sesamanya. Model pembelajaran TAI (Team Assisted 

Individualization) termasuk dalam pembelajaran kooperatif.  

  Dalam model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 

masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. Siswa 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang 

heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh 

guru, selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi 

siswa yang memerlukannya. Siswa yang pandai ikut bertanggung jawab 

membantu temannya yang lemah dalam kelompoknya. 

  Dalam proses belajar mengajar matematika diperlukan alat bantu 

pembelajaran yang melambangkan objek kajian matematika yang bersifat 

abstrak misalnya melalui Lembar Kerja Siswa (LKS), ini digunakan untuk 

menggalakkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar baik 

dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk 
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memberikan latihan pengembangan. Dengan demikian persepsi siswa 

mengenai pokok bahasan yang dipelajari akan sama. Dalam mengajarkan 

materi jajargenjang dan belahketupat, dapat mempergunakan LKS dengan 

tujuan dapat membantu menemukan sifat-sifat beserta luas daerah 

jajargenjang dan belahketupat. 

  Berdasarkan uraian di atas diasumsikan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) melalui 

pemanfaatan alat bantu pembelajaran berupa LKS (Lembar Kerja Siswa) 

dapat diterapkan dalam sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat. 

 

C. Hipotesis 

  Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) melalui pemanfaatan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) lebih efektif daripada model pengajaran langsung 

terhadap hasil belajar matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 

2006/2007. Indikator efektif dapat dilihat pada penegasan istilah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 11 

Semarang tahun ajaran 2006/2007, yang terdiri dari 6 kelas yaitu kelas VII A 

sampai dengan VII F dengan siswa sebanyak 250 siswa. Keenam kelas 

tersebut tidak ada yang menjadi kelas unggulan karena setiap kelasnya 

memiliki rata-rata kemampuan yang relatif sama serta penyebaran siswanya 

juga tidak berbeda. Dalam setiap kelasnya terdiri dari siswa yang tergolong 

pandai, sedang dan kurang pandai. Hal ini dapat dilihat dari data nilai 

matematika semester ganjil 2006/2007 seperti nampak pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 
Data Nilai Matematika Semester Ganjil 

No Kelas n Mean Varians χ2 hitung Fhitung 
1 VII-A 42 68.56 19.8681 
2 VII-B 42 68.52 20.9333 
3 VII-C 43 70.31 32.3407 
4 VII-D 41 68.85 33.1450 
5 VII-E 42 70.74 13.9595 
6 VII-F 40 70.54 23.2119 

10.536 1.924 

 

Terlihat dari tabel 3.1, rata-rata nilai matematika pada semester ganjil 

dari keenam kelas tersebut tidak jauh berbeda, demikian juga dengan 

variansnya. Dari hasil uji homogenitas menggunakan Uji Bartlet diperoleh 

χ2
hitung sebesar 10,536. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = k-1 = 6-1 = 5 

diperoleh χ2 tabel sebesar = 11,07. Karena nilai χ2
hitung < χ2

tabel, dapat 
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disimpulkan bahwa keenam kelas tersebut memiliki varians yang tidak 

berbeda nyata. Dari hasil uji anava, diperoleh F hitung = 1,924, sedangkan untuk 

α = 5% dengan dk 1 = k-1 = 5 dan dk 2 = n-k = 244, diperoleh Ftabel = 2,25. 

Karena F hitung < Ftabel dapat disimpulkan bahwa keenam kelas tersebut 

memiliki rata-rata yang tidak berbeda nyata. Dari kedua analisis menunjukkan 

bahwa populasi tersebut bersifat homogen dan berangkat dari kondisi awal 

yang sama, sehingga setiap kelasnya memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi sampel penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 1 sampai 9 halaman 76 sampai 84. 

 

B. Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling, teknik ini digunakan karena memperhatikan ciri-ciri antara 

lain: siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama dan 

penempatan siswa tidak berdasarkan ranking. Terpilih siswa kelas VII E dan 

siswa kelas VII F sebagai sampel. Kelas VII E sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII F sebagai kelas kontrol. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat siswa kelas VII 

SMP Negeri 11 Semarang yang meliputi: pemahaman konsep, penalaran dan 

komunikasi serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan jajargenjang dan 
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belahketupat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kisi-kisi instrumen pada 

lampiran 24 halaman 160. 

D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 

beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

1. Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk memperoleh nilai ulangan harian 

siswa mata pelajaran matematika tahun ajaran 2006/2007. Data tersebut 

digunakan untuk pemadanan antara kelas eksperimen, kelas kontrol, dan 

kelas ujicoba instrumen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penelitian 

berangkat dari titik tolak yang sama. 

2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

pada materi jajargenjang dan belahketupat setelah mendapat pembelajaran. 

Tes ini diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan tes 

yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki bentuk 

dan kualitas yang sama.  Data dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Persiapan pembuatan instrumen penelitian 

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes obyektif 

yang berupa pilihan ganda dan isian singkat. Masing-masing item pada 

soal pilihan ganda terdiri 4 alternatif jawaban dengan satu jawaban yang 

benar. Sedangkan bentuk tes yang kedua adalah tes subyektif  yang berupa 

uraian (essay). 

Bentuk tes yang digunakan mempunyai pertimbangan masing-masing, 

yaitu: (Arikunto, 2002:162) 

a. Tes obyektif digunakan dengan perhitungan sebagai berikut. 

1) Mengandung lebih banyak segi-segi positif, misalnya lebih 

representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih obyektif, dapat 

dihindari campur tangan unsur subyektif baik dari segi siswa 

maupun segi guru yang memeriksa. 

2) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya. 

3) Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. 

4) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subyektif yang 

mempengaruhi. 

b. Tes subyektif digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut. 

1) Mudah disiapkan dan disusun. 

2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau 

untung-untungan. 

3) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat bagus. 
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4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan  

maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 

5) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah 

yang diteskan. 

Adapun langkah-langkah pembuatan instumen penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Pembatasan terhadap materi yang diteskan 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah materi segiempat 

yang meliputi jajargenjang dan belahketupat. Materi tersebut 

merupakan salah satu materi dalam pembelajaran matematika kelas VII 

semester 2 berdasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

b. Menentukan waktu yang disediakan  

Jumlah waktu yang disediakan untuk tes uji coba ini adalah 80 menit. 

c. Menentukan tipe soal 

Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes obyektif 

yang berupa pilihan ganda dan isian singkat. Serta tes subyektif yang 

berupa essay (uraian). 

d. Menentukan jumlah soal 

Banyaknya butir yang akan diteskan untuk uji coba adalah 20 butir yang 

terdiri 10 butir berupa pilihan ganda, 6  butir berupa isian singkat, dan 4 

butir berupa uraian. 

e. Menentukan komposisi jenjang 
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Perangkat tes ini terdiri dari aspek pemahaman konsep, penalaran dan 

komunikasi, dan pemecahan masalah. 

f. Menentukan kisi-kisi soal 

Kisi-kisi soal dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1) Ruang lingkup dan pengetahuan yang diukur. 

2) Proporsi butir soal dan tiap-tiap materi pokok. 

3) Jenjang pengetahuan aspek yang diukur. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2006/2007. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada bulan mei 

dengan kelas VII-E sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI melalui pemanfaatan LKS dan kelas VII-

F sebagai kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model 

pengajaran langsung. Setelah kedua kelompok itu diberi perlakuan, maka 

untuk mendapatkan hasil akhir pada kelompok diberikan tes dengan alat 

yang sama yaitu tes hasil uji coba soal. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Analisis Instrumen 

Agar tes dikatakan baik maka akan dilakukan pengujian beberapa 

hal berikut ini terhadap tes yang akan diujicobakan : 

a. Uji Validitas  
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Untuk menguji validitas tes, digunakan rumus korelasi product 

moment dan point biserial. Korelasi product moment digunakan untuk 

tes obyektif, sedangkan untuk test pilihan ganda dan isian singkat 

menggunakan korelasi point biserial. 

1) Korelasi product moment 

( )( )
( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy    

 (Arikunto, 2002:72). 

 Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi variabel X dan Y 

X = jumlah skor tiap item dari seluruh responden uji coba 

Y = jumlah skor total item dari seluruh uji coba 

N = jumlah peserta tes 

Harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik 

product moment dengan ketentuan apabila rxy > rtabel, maka soal 

dikatakan valid dengan derajad keabsahan (α) = 5 % 

2) Korelasi Point Biserial 

q
p

S
MM

r
t

tp
pbis

−
=  

Keterangan : 

rpbis : Koefisien korelasi point biseral 

Mp : Rata- rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt : Rata- rata skor total 
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St : Standar deviasi skor total 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir  

  Soal 

q : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal  

Kriteria : 

Jika rpbis > rtabel, maka soal valid 

(Arikunto, 2002:252). 

Dari hasil uji coba 20 soal, didapatkan 19 soal yang  valid dan satu soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor 13 karena rpbis  = 0,169 < rtabel = 0,304 

dan di soal tersebut, antara pertanyaan dan gambar kurang sesuai 

sehingga soal tidak dipakai dalam tes akhir. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 27 halaman 170-172. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, reliabilitas 

dapat diperoleh dengan menggunakan rumus K-R 21 untuk soal 

pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan untuk soal subyektif (essay) 

digunakan rumus alpha. 

1) KR-21 

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

kVt
M-kM1

1-k
kr11  

Dengan : 
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Keterangan : 

r11 : Reliabilitas Instrumen 

k : Banyaknya butir soal 

M : Rata- rata skor total 

Vt : Varians total 

Y : Skor total 

n : Jumlah siswa 

2) Rumus Alpha 
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⎥
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Keterangan : 

r11            : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan   

∑ 2
bσ  : jumlah varians butir 

2
1σ  : varians total 

 (Arikunto,2002:109) 

Kriteria : 

Jika r11 > rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.  
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Setelah dilakukan uji coba soal, didapat reabilitas untuk soal obyektif 

yaitu r11 = 0,683 > rtabel = 0,304 yang berarti instumen reliabel. 

Sedangkan reliabilitas untuk soal subyektif yaitu r11 = 0,626 > rtabel = 

0,304 yang berarti instrumen reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 27 halaman 170-172. 

c. Taraf Kesukaran 

Ditinjau dari segi kesukaran, soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah 

tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha penyelesaiannya. 

Soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan 

tidak mempunyai semangat untuk mencobanya lagi karena di luar 

jangkauan kemampuannya (Arikunto, 2002:207). Bilangan yang 

menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut dengan indeks 

kesukaran yang diberi lambang IK. Harga indeks kesukaran untuk soal 

pilihan ganda dan isian singkat dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus berikut. 

BA

BA

JSJS
JBJB

IK
−
+

=  

Keterangan : 

IK : Indeks/ tingkat kesukaran soal 

JBA: Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas. 

JBB: Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah. 

JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB : Banyaknya siswa pada kelompok bawah 



 49

Kriteria 

IK = 0,00         Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < IK <1,00  Soal mudah 

IK = 1,00  Soal terlalu mudah 

(Suherman : 1990:213) 

Tingkat kesukaran tes bentuk uraian dihitung dengan cara 

menentukan banyaknya siswa yang gagal menjawab dengan benar atau 

banyaknya siswa yang berada di bawah batas lulus (passing grade). 

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan batas lulus ideal adalah 65% 

dari skor maksimal. Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya 

suatu  soal disebut indeks kesukaran. Rumus yang digunakan :  

%100x
N
WP =  

(Arifin, 1991:135). 

Keterangan : 

P = Tingkat kesukaran 

W = Banyaknya siswa yang gagal menjawab benar 

N = jumlah peserta tes 

Tingkat kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut. 

0%   ≤  P ≤  27 %  = soal mudah 

27%  < P ≤   72 %  = soal sedang 

72%  < P ≤   100 % = soal sukar 
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Dari hasil uji coba 16 soal obyektif dan 4 soal subyektif, dapat 

diklasifikasikan. 

1) Soal yang tergolong mudah: butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15. 

2) Soal yang tergolong sedang: butir 1, 2, 10, 12, 14, 17, 20. 

3) Soaql yang tergolong sukar: butir 13, 16, 18, 19. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 halaman 170-

172. 

d. Daya Beda 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkempuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut dengan indeks diskriminasi atau biasa disingkat 

dengan DP.  

Rumus untuk menentukan indeks pembeda untuk soal obyektif adalah 

sebagai berikut. 

A

BA

JS
JB-JBDP =  

Keterangan : 

DP : Daya Pembeda 

JBA: Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB: Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA : Banyaknya Siswa kelompok atas 

Kriteria 
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DP ≤ 0,00  Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik  

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

(Suherman :1990:201) 

Sedangkan rumus untuk menentukan indeks pembeda untuk soal 

subyektif  adalah sebagai berikut. 

t = 

⎟
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⎜
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dengan 

HM  : Mean kelompok atas 

LM  : Mean kelompok bawah 

∑ 2
1x    : Jumlah deviasi skor kelompok atas 

∑ 2
1x    : Jumlah deviasi skor kelompok bawah 

in  : Jumlah responden pada kelompok atas atau bawah (27% x N) 

N : Jumlah seluruh responden yang mengikuti tes 

(Arifin, 1991:141) 

Kriteria: 

Apabila harga hitungt  > tabelt  maka dapat dikatakan perangkat tes 

tersebut signifikan. 

Dari hasil ujicoba 10 soal obyektif, dapat diklasifikasikan  

1) Soal yang tergolong baik: butir 2, 14. 
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2) Soal yang tergolong cukup: butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

15, 16.  

3) Soal yang tergolong jelek: butir 13 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 halaman 170-

171. 

Dari hasil uji coba 4 soal, diperoleh 4 soal yang signifikan karena hitungt  

> tabelt  yaitu soal nomor 17, 18, 19, dan 20. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 27 halaman 172. 

2. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas Data 

Dengan menggunakan uji Liliefors yaitu melalui proses 

sebagai berikut. 

1) Pengamatan x1, x2, …, xn dijadikan bilangan baku z1, z2, …,zn 

dengan menggunakan rumus zi = 
s

xxi −  (⎯x dan s masing-masing 

merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel). 

2) Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang F(zi) = P (z ≤ zi). 

3) Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, …, zn yang lebih kecil atau 

sama dengan zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh s (zi), maka : 

S(zi) = 
n

zz n i21 z  yang,...,,z banyaknya ≤  

4) Hitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 
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5) Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga terbesar ini Lo. 

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol (Ho) bandingkan Lo 

ini dengan nilai L (lihat di tabel) 

Uji Liliefors dengan menentukan taraf nyata sebesar 5% jika    Lo 

< L maka Ho diterima. 

xi zi F(zi) S(zi) F(zi) – S(zi) 

 

 

 

    

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians  

Akan diuji untuk pasangan hipotesis nol Ho dan tandingannya H1yaitu: 

Ho : σ1
2 = σ2

2  dan H1 : σ1
2 ≠ σ2

2  

Uji ini digunakan untuk menyeimbangkan kelompok kontrol dan 

kelompok pembanding agar diketahui keduanya berangkat dari titik 

tolak yang sama, rumus yang digunakan adalah: 

terkecilV
terbesarVF
.
.

=       

(Sudjana, 2002:250) 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika: 
),(

2
1

21 vv
FF

α
≥  dengan 

),(
2
1

21 vv
F

α
 

didapat daftar distribusi F dengan peluang α2
1 , sedangkan derajat 

kebebasan v1 dan v2 masing-masing dk pembilang dan penyebut 

sedangkan α = taraf nyata. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dirumuskan digunakan uji t 

satu pihak (pihak kanan). Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Jika σ1 = σ2 maka  

21

21

11
nn

s

xxt
+

−
= ,          (Sudjana, 2002:243) 

dengan 
2

)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns , kriteria pengujian yang berlaku 

adalah: terima Ho jika t < t(1-α ) dan tolak Ho jika t mempunyai harga-

harga lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (n1 + n2 – 

2) dengan peluang (1-α ).  

Keterangan: 

1x  = rata-rata hasil belajar kelas eksperimen. 

2x = rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen. 

n2 = banyaknya subyek kelas kontrol. 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen. 

s2 = simpangan baku kelas kontrol. 

 

Jika σ1 ≠ σ2 maka: 
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2
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2
1
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xxt

+

−
=′ ,         (Sudjana, 2002:243) 

Kriteria pengujian adalah: tolak hipotesis Ho jika t` ≥  
21

2211

ww
twtw

+
+  dan 

terima Ho jika terjadi sebaliknya, dengan 
1

2
1

1 n
sw = , 

2

2
2

2 n
sw = , 

)1)(1(1 1−−= ntt α  dan )1)(1(2 2 −−= ntt α . Peluang untuk penggunaan daftar 

distribusi t adalah (1-α ) sedangkan dk nya masing-masing (n1 – 1) 

dan (n2 - 1). 

b. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Hipotesis yang akan diuji dalam uji ketuntasan belajar adalah: 

H0 : 0μ  > 6.5 dan H1 : 0μ   < 6.5. 

Rumus yang digunakan adalah  t = 

n
S

x 0μ−  

keterangan: 

x = rata-rata hasil belajar 

S = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika thitung < -ttabel dan terima 

H1 dalam hal lainnya dengan dk = (n -1). (Sudjana, 2001:227). 

4. Estimasi Rata-rata Hasil Belajar 

Untuk mengetahui taksiran rata-rata ketuntasan belajar siswa yang 

lebih tinggi derajat kepercayaannya, digunakan interval taksira atau selang 
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taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki. Dengan 

ketentuan simpangan baku σ tidak diketahui dan populasi berdistribusi 

normal maka digunakan rumus 

( ) ( ) n
stx

n
stx .. 975,0975,0 υυ μ +<<−  

keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

( )υ975,0t = bilangan t didapat dari tabel normal baku untuk peluang 

(Sudjana,2002: 202). 

5. Estimasi Proporsi Ketuntasan Hasil Belajar 

Untuk mengetahui ada berapa persen rata-rata ketuntasan belajar 

siswa yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, digunakan pendekatan 

oleh normal kepada binom untuk ukuran sampel n cukup besar. Rumus 

yang digunakan adalah: 

n
qpzp

n
qpzp ..

475,0475,0 +<<− π  

dimana 

p = 
n
x  dan  q = 1-p 

475,0z = bilangan z didapat dari daftar normal baku untuk peluang (Sudjana, 

2002:205). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini merupakan hasil studi 

lapangan untuk memperoleh data melalui teknik tes setelah dilakukan suatu 

pembelajaran yang berbeda antara kelompok eksperimen  dan kontrol. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar 

matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan belahketupat antara siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) melalui pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

dengan siswa yang diajar menggunakan model pengajaran langsung pada  

siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang.  

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam 2 

kelompok yaitu kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan bulan mei 2007 pada siswa kelas VII E sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas VII F sebagai kelompok kontrol. Sebelum 

kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti menentukan materi pelajaran 

dan pokok bahasannya serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Pokok bahasan yang dipilih adalah jajargenjang dan belahketupat. 

Pembelajaran yang digunakan pada kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 
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melalui pemanfaatan LKS sedangkan kelompok kontrol menggunakan 

model pengajaran langsung. Adapun jadwal pelaksanaan pembelajaran 

baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.1. Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Eksperimen Kontrol Materi 
Pertemuan 
I 

8 Mei 2007 8 Mei 
2007 

Jajargenjang 

Pertemuan 
II 

10 Mei 
2007 

12 Mei 
2007 

Belahketupat

Tes 15 Mei 
2007 

17 Mei 
2007 

Jajargenjang 
dan 
belahketupat 

 

Karena tes akhir dilaksanakan pada hari yang berbeda, untuk mencegah 

agar soal tidak bocor maka soal tes ditarik kembali. 

a. Pembelajaran Menggunakan Model TAI (Team Assisted 

Individualization)  Melalui Pemanfaatan LKS (Lembar Kerja 

Siswa)  

Langkah pertama dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran TAI melalui pemanfaatan LKS dalam penelitian 

ini adalah guru mengkondisikan siswa serta mengingatkan kembali 

materi sebelumnya yaitu tentang sudut-sudut yang terjadi jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Selanjutnya guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa untuk 

dapat aktif mengikuti proses belajar mengajar. Setelah guru 
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mengkondisikan kelas, selanjutnya guru menjelaskan materi secara 

singkat. Pada pertemuan pertama pokok bahasan yang dikaji mengenai 

bangun jajargenjang. 

Langkah yang kedua guru membentuk kelompok-kelompok 

kecil dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa 

berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian siswa. Kemudian Guru 

menunjukkan kepada siswa di depan kelas bentuk bangun jajargenjang 

dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya guru membagikan LKS 

sebanyak 2 set kepada masing-masing kelompok dan menugasi 

kelompok mengerjakan LKS untuk membantu mengetahui bagaimana 

terbentuknya bangun jajargenjang, menemukan sifat-sifatnya, dan 

menurunkan rumus luas daerahnya. Siswa diminta untuk 

mendiskusikan hasil pemikiranya yang menurut mereka paling benar 

atau paling menyakinkan secara berkelompok. Guru dalam tahap ini 

mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan seperlunya pada 

siswa yang kurang memahami materi LKS yang telah diberikan 

dengan berkeliling di dalam kelas. Waktu yang diberikan sekitar 40 

menit, pada tahap ini siswa secara keseluruhan sudah dapat mengikuti 

pelajaran secara aktif.  

Setelah itu guru menunjuk tiga kelompok kemudian  diminta 

untuk mengungkapkan hasil kerjanya di depan kelas. Guru meminta 

siswa menjelaskan jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang 
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ada di LKS, sedangkan kelompok lain mencocokkan hasil kerjanya. 

Selanjutnya setiap ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa 

setiap anggota telah memahami materi LKS yang diberikan oleh guru 

dan siap diberi ulangan. 

Langkah akhir dalam proses pembelajaran ini guru memberikan 

ulangan (post-test) untuk dikerjakan secara individu dan siswa tidak 

boleh bekerjasama dalam mengerjakannya. Setelah sekitar 5 menit 

guru meminta setiap ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil post-

test masing-masing anggotanya kemudian menukarkan hasil post-test 

kepada kelompok lain untuk dicocokkan sesuai jawaban yang ditulis di 

papan tulis oleh guru. Selanjutnya guru  menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi kemudian guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi dengan memberikan hadiah. Setelah 

itu guru membubarkan kelompok yang dibentuk dan siswa kembali ke 

tempat duduk masing-masing. Untuk menutup pembelajaran, siswa 

bersama guru membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kemudian 

guru memberikan pekerjaan rumah. Pada pertemuan kedua pokok 

bahasan yang dikaji mengenai bangun belahketupat. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Team Assisted 

Individualization melalui pemanfaatan LKS pada sub pokok bahasan 

jajargenjang dan belahketupat dilakukan selama dua kali pertemuan 
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dan satu kali pertemuan untuk tes evaluasi hasil belajar. Secara 

keseluruhan proses belajar mengajar sudah berjalan baik  namun perlu 

adanya motivasi yang lebih kepada siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran.  

b. Pembelajaran Dengan Menggunakan Model Pengajaran 

Langsung  

Langkah pertama dalam model pengajaran langsung adalah 

fase persiapan yaitu guru mengkondisikan siswa serta mengingatkan 

kembali materi sebelumnya yaitu tentang sudut-sudut yang terjadi jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Selanjutnya guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa untuk 

dapat aktif mengikuti proses belajar mengajar. Setelah guru 

mengkondisikan kelas, langkah yang kedua adalah demonstrasi yaitu 

guru menjelaskan materi secara singkat disertai tanya jawab. Pada 

pertemuan pertama pokok bahasan yang dikaji mengenai bangun 

jajargenjang. 

Langkah yang ketiga guru membagikan LKS kepada masing-

masing individu dan guru menugasi kepada siswa untuk mengerjakan 

LKS yang selanjutnya dibahas secara bersama-sama. Langkah yang 

keempat yaitu guru memberikan umpan balik bagi siswa karena telah 

mengerjakan soal latihan. Langkah yang kelima adalah guru 

memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. 
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Setelah sekitar 5 menit guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya. Untuk menutup pembelajaran, 

siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran 

kemudian guru memberikan pekerjaan rumah.  

Pada akhir pembelajaran pada pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat maka guru mengadakan evaluasi dengan cara tes secara 

tertulis.  

2. Hasil Belajar  

Rata-rata hasil belajar matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat 

dilihat dari data seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Deskriptif Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

Data Kelompok N Mean s2 S 
Eksperimen 41 72.28 193.683 13.92 Rata-rata hasil 

belajar Kontrol 39 63.50 144.826 12.03 

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa rata-rata hasil belajar untuk 

kelompok eksperimen sebesar 72,28 dan untuk kelompok kontrol sebesar 

63,50. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32 halaman 

192. 

3. Hasil Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statisitik parametrik 

adalah berdistribusi normal, oleh karena itu sebelum data ini diuji 

hipotesisnya menggunakan statsitik t, dilakukan uji normalitas data. 
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Dalam penelitian ini kenormalan data menggunakan uji Liliefors, jika 

diperoleh nilai Lo < Ltable dapat disimpulkan bahwa data tersebar 

secara normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3. Data Hasil Uji Normalitas  
 

Data Kelompok n Lo Ltabel Kriteria 
Rata-rata hasil 

belajar 
Eksperimen 
dan kontrol 80 0.0988 0.0991 Normal 

 

Terlihat dari tabel tersebut, nilai Lo < Ltabel tabel sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil analisis ini, maka untuk pengujian hipotesis 

selanjutnya digunakan uji t. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 33 halaman 193. 

b. Uji Kesamaan Varians 

Uji kesamaan varians dalam analisis ini menggunakan uji F. 

Apabila nilai F hitung < Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa varians 

dari kedua kelompok tidak berbeda nyata. Hasil uji kesamaan varians 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Data Hasil Uji Kesamaan Varians 

Data Kelompok n s2 Fhitung Ftabel Kriteria 
Eksperimen 41 193.6827Rata-rata hasil 

belajar Kontrol  39 144.8255 1,337 1,90 Homogen

 

Terlihat dari hasil uji kesamaan varians di atas, diperoleh Fhitung 

(1,337) < Ftabel (1,90) yang berarti bahwa data dari kedua kelompok 
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bersifat homogen atau memiliki varians yang tidak berbeda. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34 halaman 195. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar antara Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t 

dengan jenis independent samples test. Hasil pengujian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.4. Uji Hipotesis 
 

Data Kelompok n Mean thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 41 72.28 Rata-rata hasil 

belajar Kontrol  39 63.50 3.014 1.66 Ho ditolak

Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung (3,014) > ttabel (1,66) 

sehingga hipotesis nihil ditolak  dan t berada pada daerah penerimaan 

Ha. Hal ini berarti rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih 

baik daripada kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 35 halaman 196. 

 
b. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Hasil uji ketuntasan belajar baik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menggunakan uji rata-rata dengan t value 65 

sebagai batas nilai ketuntasan belajar. Hasil uji ketuntasan belajar 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Ketuntasan Belajar 
 

Data Kelompok n Mean 0μ  thitung ttabel Kriteria 
Rata-rata 

hasil belajar 
Eksperimen 41

 
72.28

 
65 3.35 

 
1.68 

 
Ho diterima 

 

Keterangan : 

Ho : μ ≥  65 (rata-rata hasil belajar kelas eksperimen telah tuntas) 

Ha : μ < 65 (rata-rata hasil belajar kelas eksperimen belum tuntas). 

Berdasarkan  hasil analisis di atas, pada kelompok eksperimen 

diperoleh thitung (3,35) > -ttabel (-1,69) yang berarti Ho diterima. Dengan 

kata lain pada kelompok eksperimen terdapat ketuntasan belajar. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36 halaman 

197. 

5. Estimasi Rata-rata Hasil Belajar 

Estimasi rata-rata dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

prediksi rata-rata yang mungkin dicapai apabila dilakukan pembelajaran 

seperti pada kelompok eksperimen atau menggunakan kelompok kontrol 

pada populasi. Hasil estimasi rata-rata hasil belajar dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Rata-rata Hasil Belajar 
 
 

 
Data Kelompok n s x  975,0t  Estimasi Rata-rata

Eksperimen 41 13.92 72.28 67.89 < μ < 76.68Rata-rata hasil 
belajar Kontrol 39 12.03 63.50

2.02 
59.60 < μ < 67.40

 
Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa rata-rata rata-rata hasil 

belajar matematika untuk kelompok eksperimen berkisar antara 67,89 – 

76,68 sedangkan untuk kelompok kontrol berkisar antara 59,60 – 67,40. 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37 dan 39 halaman 

198 dan 200. 

6. Estimasi Proporsi Ketuntasan Hasil Belajar 

Estimasi proporsi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

100γ% interval kepercayaan hasil belajar siswa jika dilakukan 

pembelajaran seperti pada kelompok eksperimen atau menggunakan 

kelompok kontrol pada populasi. Hasil estimasi proporsi hasil belajar 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Proporsi Hasil Belajar 
 

Data Kelompok n p q 475,0z Estimasi Proporsi 
Eksperimen 41 0.73 0.27 59.61% < π < 86.73%Rata-rata hasil 

belajar Kontrol 39 0.36 0.64
1.96 

20.84% < π < 50.59%
 

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa estimasi proporsi 

ketuntasan belajar matematika untuk kelompok eksperimen antara 59,61% 

- 86,73% sedangkan untuk kelompok kontrol berkisar antara 20,84% - 

50,59%.  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38 dan 40 halaman 

199 dan 201. 

 
 
 

B. Pembahasan 

Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization  merupakan suatu pembelajaran dengan 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang 
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heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi siswa yang memerlukannya. Team Assisted Individualization memiliki 8 

komponen sebagai berikut. (1) Teams, (2) Placement Test, (3) Student 

Creative, (4) Team Study, (5)Team Score and Team Recognition, (6) Teaching 

Group, (7) fact test, (8) Whole-Class Units (Suyitno, 2004:8). 

Pada tahap pertama guru menjelaskan materi secara singkat 

(mengadopsi komponen Teaching Group). Selanjutnya guru membentuk 

kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4-

5 siswa berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian siswa (mengadopsi 

komponen Teams dan Placement Test). Kemudian guru menugasi kelompok 

dengan bantuan LKS yang telah dirancang sebelumnya (mengadopsi 

komponen Team Study). Dalam tahap ini sikap kerjasama sangat 

dikembangkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pada 

tahap kedua guru memberikan kesempatan kepada tiga kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas (mengadopsi komponen 

Student Creative). Presentasi ini merupakan bentuk pengembangan sikap 

siswa agar berani menyampaikan pendapat di depan umum dan sebagai tanda 

bahwa kelompoknya telah berhasil. Setelah semua kelompok memahami 

materi yang ada di LKS kemudian guru memberikan ulangan (post-test) dan 

mengumumkan hasilnya serta menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil (Mengadopsi komponen Team Score and 

Team Recognition dan komponen fact test). Tahap-tahap pembelajaran 
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tersebut pada prinsipya membentuk kemandirian, kerjasama, rasa tanggung 

jawab yang berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Berbeda dengan model pengajaran langsung guru hanya memberikan 

gambaran secara umum, kemudian memberikan LKS pada  siswa yang 

dikerjakan secara individu. Ketika pembelajaran guru menyerahkan 

sepenuhnya kepada siswa untuk mengerjakan latihan soal, dan pada tahap 

selanjutnya siswa mengerjakan soal di depan kelas. Dalam proses 

pembelajaran ini siswa kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap 

permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Guru harus lebih aktif untuk 

memotivasi siswa sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. Peran 

guru dalam pembelajaran tidak lain sebagai fasilitator, moderator, motivator 

dan evaluator pada proses belajar yang selanjutnya mengarahkan/membimbing 

dari jawaban-jawaban siswa yang benar.  

Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen  dengan model Team 

Assisted Individualization melalui pemanfaatan LKS sebesar 72,28 dan untuk 

kelompok kontrol sebesar 63,50. Berdasarkan uji perbedaan rata-rata dengan 

pihak kanan diperoleh thitung (3,014) > ttabel (1,66) yang berarti bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga rata-rata hasil belajar siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization melalui 

pemanfaatan LKS lebih baik daripada dengan menggunakan model pengajaran 

langsung. 

Dengan menggunakan uji ketuntasan belajar yang menetapkan 65 

sebagai batas tuntas rata-rata hasil belajar, dapat dilihat rata-rata hasil belajar 
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untuk kelas eksperimen telah mencapai ≥  65 atau telah mencapai ketuntasan 

belajar. Setelah rata-rata batas tuntas telah dicapai maka perlu dilihat estimasi 

rata-rata untuk masing-masing kelas. Ini menunjukkan bahwa apabila 

pembelajaran yang diberlakukan di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 

akan menghasilkan hasil belajar yang sama estimasinya untuk kelas lain yang 

masih dalam satu populasi. Untuk kelompok eksperimen estimasi rata-ratanya 

lebih besar daripada kelompok kontrol. Sedangkan prosentase ketuntasan 

belajar untuk kelas yang diberikan pembelajaran yang sama dengan kelas 

eksperimen akan menghasilkan estimasi yang lebih besar daripada kelas yang 

diberi pembelajaran yang sama dengan kelas kontrol. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen secara nyata lebih baik 

daripada kelompok kontrol karena keaktifan siswa pada kelompok eksperimen 

lebih tinggi, di samping itu karena adanya kerja sama yang baik antar siswa. 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization menganut 

sistem gotong royong yang dapat mencegah timbulnya agresivitas dalam 

sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan 

aspek kognitif. Pembelajaran ini mampu menciptakan norma-norma pro 

akademik di kalangan siswa yang mempunyai dampak terhadap hasil belajar 

siswa. Dengan adanya sistem gotong royong, bagi siswa yang merasa mampu 

akan memberikan masukan yang berarti bagi teman kelompoknya pada saat 

melakukan diskusi maupun mengemukakan pendapat.  Di samping itu, 

pembelajaran ini juga dibantu LKS sehingga dapat membantu siswa dalam 

menemukan sifat-sifat serta menurunkan rumus luas daerah jajargenjang dan 
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belahketupat serta menggalakkan keterlibatan siswa dalam belajar. Kondisi ini 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, sebab siswa akan merasa 

nyaman mendapat bantuan dari teman lainnya.  

Keberhasilan yang dicapai tercipta juga karena hubungan antar 

anggota yang saling mendukung, saling membantu, dan peduli. Siswa yang 

lemah  mendapat masukan dari siswa yang relatif kuat, sehingga 

menumbuhkan motivasi belajarnya. Motivasi inilah yang berdampak positif 

terhadap hasil belajar. Secara umum dalam pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization dikembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

kerja sama, hubungan antara pribadi yang positif dari latar belakang yang 

berbeda, menerapkan bimbingan antar teman, dan tercipta lingkungan yang 

menghargai nilai-nilai ilmiah yang dapat membangun motivasi belajar pada 

siswa. Melalui pembelajaran kooperatif dengan tipe Team Assisted 

Individualization keaktifan siswa lebih tinggi sebab siswa lebih mendapatkan 

pengalaman langsung daripada kelompok kontrol yang menggunakan model 

pengajaran langsung. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

Johnson dan Johnson (Nurhadi dkk, 2003: 62) menunjukkan adanya berbagai 

keunggulan pembelajaran kooperatif antara lain sebagai berikut: (1) 

Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, (2) Mengembangkan 

kegembiraan belajar yang sejati, (3) Memungkinkan para siswa saling belajar 

mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan, (4) 

Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia, (5) Meningkatkan 

kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik, (6) 
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Meningkatkan motivasi belajar instrinsik, (7) Meningkatkan sikap positif 

terhadap belajar dan pengalaman belajar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa model 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) melalui pemanfaatan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) lebih efektif daripada model pengajaran langsung 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang 

tahun pelajaran 2006/2007 pada sub pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Guru dapat menerapkan model pembelajaran TAI melalui pemanfaatan 

LKS serta mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran. 

2. Guru dapat memvariasikan model pembelajaran TAI melalui pemanfaatan 

LKS dengan model lainnya sehingga diperoleh model yang lebih sesuai 

karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 

3. Penelitian ini hanya sebatas membandingkan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran TAI melalui pemanfaatan LKS dengan model lain 

non kooperatif yaitu model pengajaran langsung, sedangkan model 

pembelajaran kooperatif  terdapat bermacam-macam tipe seperti Jigsaw I, 

Jigsaw II, STAD, TGT ,CIRC dan sebagainya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian dengan membandingkan hasil belajar dengan 

penerapan tipe-tipe pembelajaran kooperatif tersebut.
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